
 
 
 

 

 

Simplife PST-S11 telecomanda universala 

 

Ghidul utilizatorului 

 

 

 

 

 

 

  

Standard de siguranță 

Risc de electrocutare: Utilizarea necorespunzătoare a 

dispozitivelor electrice poate duce la vătămări corporale sau 

daune materiale. Dacă nu sunteți sigur cu privire la vreun 

punct din acest ghid, vă rugăm să consultați un expert. 

Este periculos să scoateți capacul dispozitivului sub tensiune. 

Conținutul cutiei: 1 telecomandă universală, 1 cablu de 

rețea USB 2.0, 1 manual de utilizare, 1 disc adeziv 

 

Descrierea butoanelor funcționale și a luminii de stare 

Starea dispozitivului este indicată de lumina albastră de pe 

indicatorul de stare de pe capacul produsului. 

Ledul de stare este fix: nu este conectat la o rețea Wi-Fi, nu 

este într-o rețea sau în modul de învățare. 

Indicatorul de stare clipește: modul de asociere Wi-Fi. 

Ledul de stare este stins: conexiunea la rețea este bună 

Butonul de funcție a dispozitivului este situat în partea de jos 

a dispozitivului. 

 

Caracteristici tehnice: 

Model: PST-S11 

Tensiunea de operare: DC 5V / 1A (Mikro USB 2.0) 

Consumul de energie: <0,5W/h 

Tip conexiune wireless: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + 
RF433/315 MHz + IR 38 KHz 

Gama IR: max 10m, 360˚ 

Material acoperire: ABS 

Interval de temperatură 
ambientală: 

0ᵒC - (+)60ᵒC 

Interval de umiditate 
ambientală: 

max 99% umiditate relativa 

Mărimea: 60*60*20 mm 

Greutate: 32,5 g 

Culori disponibile: negru 

Garanție: 1 an 

 

Cometariu 

• Citiți și înțelegeți cu atenție acest manual înainte de 

utilizare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la 

un accident sau deteriorarea produsului. 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul 

îndeplinește condițiile necesare pentru utilizare. 

• Asigurați-vă că aveți o conexiune Wi-Fi stabilă 

înainte de utilizare. 

• După pornirea alimentării, asiguraţi-vă că produsul 

funcţionează corespunzător, conform 

instrucţiunilor de utilizare. 

 

Asociați un dispozitiv cu aplicația 

Pasul 1: Porniți dispozitivul 

Pasul 2: Descărcați SmartLife (Google Play/App Store) 

 

Pasul 3: Înregistrare sau autentificare 



 
 
 

 

• Selectați „Register” (Înregistrare) pentru a crea un 

cont nou. Introdu adresa ta de email pentru a primi codul de 

verificare. Apoi setați o parolă selectând „Set Password” 

(Setare parolă). 

• Pentru un cont existent, conectați-vă selectând 

opțiunea „Log in” (Autentificare). 

Pasul 4: Sincronizați-vă dispozitivul cu aplicația dvs 

• Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la rețea. 

• Verificați dacă telefonul/tableta dvs. este conectat 

cu succes la rețeaua Wi-Fi și are o conexiune la Internet și că 

conexiunea Bluetooth este activată. 

• Notă: comutatorul acceptă numai rețeaua de 2,4 

GHz. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea 5G, vă 

rugăm să deconectați-vă de la rețea și să treceți la o rețea de 

2,4 GHz. 

• Verificați dacă Bluetooth este activat pe 

telefon/tabletă. 

• Apăsaţi butonul de resetare timp de 5 secunde. 

Dispozitivul va intra apoi în modul de conexiune Wi-Fi, care 

este indicat de o lumină albastră care clipește. 

 

Mod de conexiune compatibil Bluetooth 

 

• Deschideți aplicația Smart Life. 

• Dacă Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. 

mobil, aplicația vă va oferi conectarea conectorului într-o 

fereastră pop-up. Faceți clic pe butonul „Add” (Adăugați). 

 
• Următoarea fereastră arată rețeaua Wi-Fi utilizată 

în prezent. Dacă este necesar, introduceți parola rețelei Wi-

Fi, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul). Aceasta începe 

procesul de conectare. 

 

• După împerecherea cu succes, faceți clic pe 

„Next”(Următorul). 

 
• În fereastra următoare, puteți schimba numele 

dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți 

opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite 

anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de 

setări ale produsului. Faceți clic pe „Done” (Terminat) pentru 

a finaliza procesul de conectare. 

 
 

Modul de conectare EZ 

 

• Dacă modul de conexiune compatibil Bluetooth nu 

funcționează, trebuie să asociați manual dispozitivul în 

modul EZ. 

• Pentru a porni aplicația, apăsați pe semnul „+” și 

selectați „add device” (adăugați dispozitiv). (colțul din 

dreapta sus al ecranului) 

 

• Selectați categoria „altele” din colțul din stânga jos 

al ferestrei, apoi selectați telecomanda universală. 



 
 
 

 

 

• Următoarea fereastră arată rețeaua Wi-Fi utilizată 

în prezent. Dacă este necesar, introduceți parola rețelei Wi-

Fi, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul). 

 
 

• Ați completat deja instrucțiunile pentru 

următoarele 3 ecrane în primul pas, așa că faceți clic pe 

„Next” (Următorul) până ajungeți în caseta de dialog afișată. 

Selectați opțiunea „blink quickly” (butonul de alimentare 

clipește rapid). Aceasta începe procesul de conectare. 

 
După împerecherea cu succes, faceți clic pe „Next” 

(Următorul). 

 
• În fereastra următoare, puteți schimba numele 

dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți 

opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite 

anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de 

setări ale produsului. Faceți clic pe „Done” (Terminat) pentru 

a finaliza procesul de conectare. 

 

Modul de conectare AP 

Dacă conexiunea nu reușește cu modul EZ, încercați cu 
modul AP (punct de acces). 

• În poziția implicită, apăsați și mențineți apăsată 
tasta tactilă de pe dispozitiv timp de 5 secunde - veți vedea 
intermitent rapid indicatorul albastru de stare. Eliberați 
butonul, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul din nou 
timp de 10 secunde până când indicatorul luminos clipește 
încet. 

• Urmați pașii în modul EZ până ajungeți la 
următoarea casetă de dialog. Selectați opțiunea „blink 
slowly” (butonul de pornire clipește încet).  

 
• În timpul modului de conectare AP, dispozitivul 
creează un punct fierbinte Wi-Fi autonom. Conectându-vă la 



 
 
 

 

acesta, puteți conecta dispozitivul la aplicație. Selectați „Go 
to Connect” (continuați să vă alăturați). 

 

• Deschideți setările Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil și 

conectați-vă la o rețea numită „SmartLife-xxxx”. 

• Reveniți la aplicație și așteptați finalizarea 

conexiunii. 

 

Gestionarea dispozitivelor în aplicație 

• Puteți conecta dispozitive cu infraroșu (38 KHz) cu 

opțiunea „Infrared remote box” și dispozitive cu frecvență 

radio (433/315 MHz) cu opțiunea „Radio frequency remote 

box”. 

 

• Dacă nu aveți deja un dispozitiv asociat, puteți 

utiliza butonul „Add” (adăugare) pentru a conecta altele noi 

la telecomanda universală. 

 

 

Asocierea dispozitivelor cu infraroșu (IR). 

 

• Faceți clic pe „IR remote” (Telecomandă IR). 

 

• Telecomanda a peste 4.000 de dispozitive din 

aplicație este preprogramată, astfel încât este mai probabil 

să găsiți telecomanda virtuală pentru dispozitivul dvs. Pentru 

a face acest lucru, găsiți dispozitivul dvs. în meniu după 

categorie și marcă. 

• Dacă nu găsiți comutatorul pe care îl căutați, puteți 

copia semnalele de la telecomandă pentru dispozitivul dvs. 

în aplicație.. 

• Selectați meniul „Add” (Adăugați), selectați DIY (Fă-

o singur), apoi selectați „other” (alte). 

• În meniul care apare, selectați din nou DIY. 

• Faceți clic pe semnul „+” (buton adăugare). 

• Țineți transmițătorul IR de telecomanda 

dispozitivului timp de aprox. 3 cm în direcția telecomenzii 

universale și apăsați scurt butonul pe care doriți să îl asociați. 

• Dacă asocierea are succes, aplicația vă va cere să 

denumiți butonul într-un dialog pop-up.  

• Încheiați asocierea făcând clic pe butonul „Save” 

(Salvare).  

• Dacă doriți să asociați mai multe butoane de la 

aceeași telecomandă, repetați procesul. 

 

Asocierea dispozitivelor de radiofrecvență (RF) 

• Faceți clic pe „RF remote” (Telecomanda RF). 

 



 
 
 

 

• Telecomanda a peste 4000 de dispozitive este 

disponibilă în aplicația preprogramată, așa că cel mai 

probabil vei găsi telecomanda virtuală pentru dispozitivul 

tău. 

• Pentru a face acest lucru, căutați dispozitivul dvs. în 

meniu după categorie și marcă. 

• Dacă nu găsiți comutatorul pe care îl căutați, puteți 

copia semnalele de la telecomandă pentru dispozitivul dvs. 

în aplicație. 

• Selectați meniul „Add” (Adăugați), selectați DIY (Fă-

o singur), apoi selectați „other” (alte). 

• Faceți clic pe semnul „+” (buton adăugare). 

• Apăsați scurt butonul pe care doriți să îl asociați de 

pe telecomanda dispozitivului. Când conectați, asigurați-vă 

că telecomanda și telecomanda universală sunt foarte 

aproape una de cealaltă.. 

• Dacă asocierea are succes, aplicația vă va cere să 

denumiți butonul într-un dialog pop-up  

• Încheiați asocierea făcând clic pe butonul „Save” 

(Salvare).  

• Dacă doriți să asociați mai multe butoane de la 

aceeași telecomandă, repetați procesul. 


